
  PPÜÜNNKKÖÖSSDD  MMIISSZZTTÉÉRRIIUUMMAA  
zekben a napokban az Egyház 
imádkozva várja pünkösd 

ünnepét, hiszen az első pünkös-
döt, Jézus parancsának engedel-
meskedve, imádkozva várta az 
apostoli közösség a Szűzanyával, 
Jézus édesanyjával együtt. Ez az 
ünnep is misztérium, ahogyan 
már erről elmélkedhettünk hús-
vétra készülve. A misztérium tar-
talmát nem lehet néhány mondat-
ban kifejteni, de mégis érintenem 
kell néhány lényeges igazságot, a 
teljesség igénye nélkül. Ami kön--
nyebbé teszi a feladatomat, hogy 
a napokban jelent meg, a fenti 
címmel egy kis könyvecske Rani-
ero Cantalamessa atya tollából. Ő 
1980 óta a Pápai Ház szónoka. Ősi 
hagyomány, hogy a pápák egy 
kapucinus szerzetest kérnek fel 
erre a szolgálatra. Minden adventi 

és nagyböjti pénteken a Redemp-
toris Mater-kápolnában prédikál a 
Pápai Ház szónoka a Szentatyá-
nak és közvetlen munkatársainak, 
hogy így készüljenek karácsony-
ra, illetve húsvét ünnepére. Ranie-
ro atya nemcsak felkészült teoló-
gus, hanem aktív részese az Egy-
ház életének, azon belül a Kariz-
matikus Megújulásnak. 2010-ben, 
a Papság Évében, Erdő Péter bí-
boros atya meghívására lelkina-
pot tartott a magyar papságnak 
Esztergomban, a Szent Adalbert 
Központban. Óriási tűzzel és ko-
moly teológiai és spirituális felké-
szültséggel beszélt a pünkösdről, 
és annak helyéről az egyházban. 
Pünkösd titka három szóban fog-
lalható össze: „mindnyájan betel-
tek Szentlélekkel” (ApCsel 2,4). 
Minden krisztuskövetőnek szük-
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sége van arra, hogy átélje a Szent-
lélek kiáradását. Legyen erről eg-
zisztenciális, vagyis egész szemé-
lyiségünket átjáró tapasztalatunk.  
A másik fő üzenete az volt Ranie-
ro atyának, hogy az Egyház 2000 
éves történelmében mindig a 
Szentlélek indította el a megújulá-
si mozgalmakat, hogy az Egyház 
élő közösség lehessen és evange-
lizáljon. Ezek a megújulási moz-
galmak, kevés kivétellel, mindig 
egy szerzetesrendhez kötődtek.  
A 20. században viszont valami 
egészen rendkívüli dolog történt. 
A megújulási mozgalmak alapítói, 
vezetői laikus keresztények, vagy-

is nem papok, vagy szerzetesek. 
Isten Lelke ma is meg akarja újí-
tani az Egyházát. Minket, papokat 
arra figyelmeztetett, hogy le-
gyünk részesei ennek a megúju-
lásnak, különben a történelem ’át-
lép felettünk’. Az atya gondolatát 
kicsit átfogalmazva, arra hívlak 
titeket, hogy mi, katolikusok en-
gedjük, hogy a Szentlélek meg-
újítson minket, mert, ha ezt nem 
engedjük meg neki, akkor bizony 
a történelem mifelettünk is átlép. 
Jöjj, Szentlélek újítsd meg népe-
det, és kezdd velem! 

 
Janó atya 
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KARL RAHNER: 
Hiszek a Szentlélekben 

Hiszem, 

hogy megszabadít előítéleteimtől. 

Hiszem, 

hogy megváltoztatja szokásaimat. 

Hiszem, 

hogy legyőzi közömbösségemet. 

Hiszem, 

hogy szeretettel tölti el lelkemet. 

Hiszem, 

hogy megállít a rossz előtt. 

Hiszem, 

hogy felbátorít a jóra. 

Hiszem, 

hogy legyőzi szomorúságomat. 

Hiszem, 

hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt. 

Hiszem, 

hogy elveszi kicsinyhitűségemet. 

Hiszem, 

hogy megerősít szenvedésemben. 

Hiszem, 

hogy áthatja egész lényemet. 

 

Világméretű szentségimádás Úrnapja szombatján, június 22-én 
Idén Magyarországon Úrnapját 

június 23-án, vasárnap ünnepel-

jük. Előtte szombaton, június 

22-én ismét közös, világméretű 

szentségimádást tartunk. Ve-

gyünk részt ezen a közös imá-

dáson minél többen, kapcsolód-

junk be egyházközségünkkel, 

közösségeinkkel együtt! Legyen ez a világméretű szentségimádás a 2020-as buda-

pesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készületünk következő állo-

mása, s éljük át újra Isten megújító szeretetét!" 

Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek 

Egyházközségünk is csatlakozik a világméretű szentségimádáshoz. Templomunk-

ban június 22-én, szombaton 18-tól 19 óráig lesz vezetett szentségimádás.  
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ÜNNEPEINK 
 

június 2. URUNK MENNYBEMENETELE (főünnep) 

Én pedig elküldöm rátok Atyám megígért ajándékát 

A húsvét utáni 40. napon ünnepli az Egyház, az V. század óta, Urunk menny-

bemenetelének napját. Ez csütörtökre esik. Áldozócsütörtök liturgikus ünnepét 

több országban, így Magyarországon is a következő vasárnapon tartják. 

Húsvét 7. vasárnapjával, illetve a rá következő héttel befejeződik a húsvéti 

ünnepkör, amely pünkösdig tart. E hetekben az Egyház Jézus Krisztus ke-

reszthalálára, feltámadására és végül dicsőséges mennybemenetelére emléke-

zik. Jézus valójában húsvétkor már testében is megdicsőülve átment az Atyá-

hoz, de negyven napon át megjelent az apostoloknak, hogy megerősítse őket 

hitükben; megmagyarázza nekik az ószövetségi Írásokat, a róla szóló jövendö-

léseket. Jézus feltámadásával átment az új, isteni létrendbe, nem tért vissza 

ebbe az életbe: a jelenések az Úr csodatételei, leereszkedései (pl. amikor az 

apostolokkal eszik, vagy a hitetlen Tamásnak megmutatja oldalsebét). 

1918-ig a húsvéti szentáldozás határnapja volt; ebből ered az egyedülálló, ma-

gyar név: áldozócsütörtök 

„A Szentlélek eljövetele pedig erővel tölt majd el benneteket, hogy tanúságot 

tegyetek rólam Jeruzsálemben és egész Júdeában, Szamariában, egészen a föld 

határáig. Miután ezeket mondta, a szemük láttára felemelkedett, és felhő ta-

karta el a szemük elől. S miközben nézték őt, amint az égbe ment, íme, két 

férfi állt meg mellettük fehér ruhában. Így szóltak: ,,Galileai férfiak, miért áll-

tok és néztek az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellőletek, úgy jön el ismét, 

ahogy az égbe felmenni láttátok.” (ApCsel 1,8-11) 

 

 

június 9. PÜNKÖSD (főünnep) 

Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket 

„Mikor elérkezett pünkösd napja, mindannyian 

együtt voltak, ugyanazon a helyen. Hirtelen zaj 

támadt az égből, olyan, mint a heves szélvész 

zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek. 

Majd pedig szétoszló nyelvek jelentek meg ne-

kik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mind-

egyikükre. Ekkor mindnyájan beteltek Szentlé-

lekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni, 

amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szólja-

nak.” (ApCsel 2,1-11) 
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június 13. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a legfőbb és rök főpap  

Ez az én testem, amelyet értetek adok 

június 16. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA (főünnep) 

Minden, ami Atyámé, az az enyém 

Három személyű az egy Isten. Ez hitünk titka. A kinyilatkoztatás segítségével 

tudjuk. Isten megvilágosító kegyelme által valljuk. Mert akiket Isten Lelke 

vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét 

csak féljetek, hanem a gyermekké fogadás lelkét, amelyben azt kiáltjuk: „Ab-

ba, Atyánk!” Maga a Lélek tesz lelkünkkel együtt tanúságot, hogy Isten fiai 

vagyunk. Ha pedig fiai, akkor örökösök is: Isten örökösei, Krisztusnak pedig 

társörökösei, mert vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőül-

jünk. (Róm 8,14-17) 

 

június 23. Krisztus Szent Teste és Vére: Úrnapja (főünnep) 

Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát 

hirdetitek, amíg el nem jön 

Az egyház az Eukarisztiából él, kezdi enciklikáját a Szentatya. Úrnapján ezt 

szeretnénk tudatosítani magunkban, ebben szeretnénk megerősödni. Jézus je-

len van a kenyér és a bor színe alatt. Táplál, megerősít. 

 

június 28. Jézus Szent Szíve (főünnep)  
Isten szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által 

Jézus szívének tisztelete dogmatikailag a 

Szentírásra megy vissza: Jézus kereszten át-

szúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. 

Magát az Istenembert ünnepeljük, de úgy, 

ahogy szívének szeretetét kifejezte. A Szent 

Szív tisztelete a 16. században kezdett terjed-

ni, főként a jezsuiták és a karthauziak támo-

gatták. Alacoque Szt Margit 1673-75 közötti látomásaiban Jézus különösen az 

emberi hálátlanságot fájlalta, s a Szív tisztelőitől engesztelést, a hónap első 

péntekjén gyónást és áldozást kért. IX. Pius pápa 1856-ban Jézus Szíve ünne-

pét az egész egyházra kiterjesztette. A főünnep napja a pünkösd utáni 2. va-

sárnapot (Úrnapja nyolcadát) követő péntek. Ezenkívül Jézus Szívét ünnepel-

jük minden elsőpénteken, és június havában. 
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Visszatekintés 

 
Nagyböjti lelkinapunkat április 13-

án, virágvasárnap előtti szombaton 

tartottuk. Az előadás kezdetére meg-

telt a templom. A reggeli imaóra után 

meghallgattuk és szívünkbe fogadtuk 

Farkas Laci atya elmélkedéseit az 

Eukarisztiáról, amely a legmagasabb 

szinten egyesít bennünket Istennel. A 

szentmise részein vezetett végig ben-

nünket, így mutatta be Isten irántunk 

való végtelen, feltétel nélküli szerete-

tét, és azt, mi az erre adható vála-

szunk. Ebből a szemszögből beszélt 

Isten irgalmáról, igéjéről és Krisztus 

áldozatáról. Arról, hogy az életünket 

mindenképpen fel kell áldoznunk, 

csak az a kérdés, miért áldozzuk. 

Fontos, hogy értelmes legyen áldoza-

tunk. Az elmélkedések után egyház-

zenei áhítat következett. Pergolesi: 

Stabat Mater című művének hallgatá-

sa közben elmélyíthettük a hallotta-

kat, és lehetőség volt gyónásra is.  

Virágvasárnap az udvaron tartott 

barkaszentelés után körmenetben jöt-

tünk be a templomba, hogy részt ve-

gyünk a szentmisén, amelyen passiót 

énekelt énekkarunk.  

A szent három napot egyházközsé-

günkben sokan és méltón ünnepeltük 

együtt. A nagycsütörtöki lábmosás 

most is az egyik legszentebb, Isten 

irgalmasságának pillanata volt. A 

szentmise után a virrasztás kezdetén 

Janó atya felolvasta János evangéli-

umából Jézus búcsúbeszédét, ezután 

éjfélig virraszthattunk kápolnánkban 

az oltáriszentség előtt. Nagypénte-

ken a passió éneklése és a kereszthó-

dolat volt a csúcspont. Nagyszombat 

délelőtt a Lamentáció – Jeremiás si-

ralmainak éneklésére gyűltünk össze 

templomunkban, amelyben egyház-

községünk fiatal és gyermek tagjai 

működtek közre Zoli atya és Ács Dá-

vid kántorunk vezetésével. Átelmél-

kedhettük az Úr szenvedésének titka-

it, hogy azután a nap folyamán dél-

után négy óráig bármikor elidőzhes-

sünk sírjánál. A nagyszombat esti 

liturgia a templom udvarán a tűz-

szenteléssel kezdődött, és sokáig 

csak a mi gyertyáink világították be a 

templomot. Azután felhangzott a 

húsvéti örömének, az Exsultet, amely 

áhítattal, örömmel és ujjongással töl-

tött el bennünket: „…Áldott ez az éj-

szaka, mely ma szerte az egész vilá-

gon a Krisztusban hívőket a világ té-

velygéseitől és a bűnök homályától 

elválasztván a kegyelemnek átadja, s 

a szentek közösségébe kapcsolja 

őket….” 

Miután az olvasmányok végig vezet-

tek bennünket az Ószövetségen, fel-

hangzott: „Dicsőség a magasságban 

Istennek” - felzúgtak a harangok, 

megszólaltak a csengők hirdetve: 

Krisztus feltámadott! 

A keresztség szentségében az idén 

négy gyermek és egy felnőtt része-

sült. A keresztségi fogadalom meg-

újítása megerősített bennünket is. A 

körmeneten hirdettük: „Örvendetes 

napunk támadt, Jézus Krisztus mert 

feltámadt.”                                 -hh- 
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GÖDÖLLŐI ULTREYA,  

2019. április 29. 

Ezen az ultreyán György atyát kértük 

fel a lelki táplálék felszolgálására. 

Szentlélekhívó énekünket hallva arra 

kért bennünket, hogy vegyük komo-

lyabban az éneklést, és erőteljeseb-

ben hívjuk a Szentlelket. 

Az atya Szent Efrém imájával indí-

totta beszédét: 

„Add, Uram, hogy megismerjem bű-

neimet, és ne ítéljem meg az embe-

reket!” 

A többiek nevében is mondhatom, 

hogy szokatlan és váratlan volt az 

atya gondolatmenete, az ítélkezés 

témájának felvetése. Aztán interaktív 

módon belevont minket az evangéli-

um világába a házasságtörő asszony 

történetén keresztül. 

Majd így folytatta: 

JÉZUS NEM ÍTÉLTE EL A HÁ-

ZASSÁGTÖRŐ ASSZONYT. 

Ez lett a központi téma, e köré építet-

te fel a mondanivalóját az atya. Ne-

héz erről írni és nyilatkozni, mert a 

bűn összeköt minket egymással. 

Egyszerre vagyunk ítélet alatt és ítél-

kezünk magunkról és másokról. Ha 

valakit elárulunk, akkor a testvérün-

ket és Jézust is megbántjuk. 

Mi azonban nem vagyunk őszinték, 

állandóan szerepet játszunk, és meg-

felelési kényszerrel is küzdünk. 

Az atya újszerűen késztetett minket 

állásfoglalásra. Szereplőket válasz-

tott az evangéliumi történet megele-

venítésére: Jézust, a tanítványokat, a 

bámészkodókat, a farizeusokat és a 

házasságtörő nőt. Állandó megfelelé-

si kényszerünket bizonyította a törté-

net „szereplőinek” viselkedése. Min-

denki elítélte a házasságtörő nőt, ki-

vétel nélkül. Talán nem merjük vál-

lalni a saját véleményünket? Vajon 

volt-e közöttünk valaki, aki megsaj-

nálta, hogy „lebukott” ez a szegény 

asszony? Utólag magamat a semle-

gesek közé soroltam. 

Ő ugyan megbánta bűnét, de mente-

gette magát, a tettét akarta igazolni. 

A jövőjéről nem nyilatkozott, hogy 

tud-e bűntelenül élni. 

Ez a nagy kérdés a mi életünkben is: 

Tudjuk-e, hogy a kegyelem felelős-

séggel jár? Nem élhetünk tovább a 

vétkünkkel. Arra figyeljünk, hogy 

minden egyes áldással felelősség 

jön! Nem folytathatjuk ugyanúgy 

életünket, mint addig. 

Lássuk be, ha Jézust akarjuk követni, 

akkor jobban meg kell őt ismernünk 

és egymást is! Könnyen ítélkezünk, 

ösztönösen különbnek érezzük ma-

gunkat a másiknál. 

Jézus arra hív, hogy merjünk le-

ereszkedni a másik emberhez, ahogy 

Ő hozzánk. Ő azért jött, hogy a vesz-

tesek mellé álljon. György atya sza-

vaival élve, szálljunk a másik ember 

alá legalább egy centivel. Gyakorol-

juk, hogy a másikat tesszük magunk 

elé, hogy félreálljunk a középpont-

ból! 

Jézus érintése több, mint a mi összes 

igyekezetünk. Az Ő érintésére az 

egész életünk megváltozik. Ugyan- 

úgy, mint Zakeusnak, a vámosnak az 

élete. Zakeus egy fán ült és várta Jé-

zus közeledtét. Jézus felnézett rá, le-

hívta magához a földre, és azt mond-

ta neki: Ma nálad kell megszállnom. 
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Zakeus azonnal odament Jézushoz, 

és nagyon gazdag lévén, jóvátételre 

felajánlotta vagyona felét a szegé-

nyeknek, és a többi kárvallottat is 

bőségesen kárpótolta. 

Ez nagy tanulsággal szolgált szá-

munkra, hogy azt a pillanatot éljük 

meg, amit Zakeus is átélt, hogy a 

földi hívságok helyébe az üdvösség 

forrása, maga Isten lépett. 

Mi tudjuk-e tovább adni a jót? Ne 

féljünk megérinteni egymást szavak-

kal, érzésekkel, kézfogással, ölelés-

sel! 

El kell engednünk az ökölbe szorított 

kezünket, ki kell sepernünk mindent: 

nyomasztó bűneinket is, szorongása-

inkat is! Ki kell üresíteni magunkat, 

mert Isten csak ezt az ürességet tudja 

elfoglalni. 

Az atya befejezésül felolvasott egy 

részletet Szent Ferenc rendtársával 

folytatott beszélgetéséből, amelynek 

a végkicsengése: 

„Istenben gyönyörködni, Istent ma-

gát akarni. Örvendezni, hogy Ő van.” 

Isten jó tanító, mert a legfontosabb 

dolgokat gyakran saját hibáinkon ke-

resztül tanítja meg. Új identitást ka-

punk Krisztusban. Sok idő, amíg el-

hagyjuk a régi embert, de felelőssé-

get kell vállalnunk saját életünkért. 

Legyen itt bátorításként Kolbe atya 

üzenete: 

„Szeretteim, legyen minden elbukás, 

még ha az komoly és tartós bűn is, 

számunkra egy kis lépés a nagyobb 

fokú tökéletesség felé.”  

Vitányiné Turi Katalin 

 

MAJÁLIS  
2019. május 1. 
 

Az idei tavasz igencsak szeszélyes, 

ezért igazán hálásnak kell lennünk, 

hogy erre a napra a Jóisten szép nap-

sütéssel és kellemes meleg idővel 

ajándékozott meg minket. Nagy 

öröm volt látni azt a sok-sok családot 

és gyermeket, a kis csecsemőktől 

kezdve a kamaszokig, akik össze-

gyűltek Blahán a szokásos kertben, 

hogy együtt örüljünk és ünnepeljünk. 

A levegőt finom babgulyás illata töl-

tötte el, majd folyamatosan érkeztek 

a házilag készített túrós, lekváros, 

nutellás palacsinták és egyéb édes és 

sós sütemények. Délben ünnepeltük a 

szentmisét, Szent József, a munkás 

ünnepén. Őt állítjuk példaképül, aki 

igaz ember volt, és Szűz Mária után 

őt övezi a legnagyobb tisztelet. Egy 

egyszerű férfi, aki Isten akaratát tette, 

és aki példát ad nekünk arra, hogy 

lehet mély tisztelettel dolgozni úgy, 

hogy a munkánk is megszentelődjék. 

Janó atya felhívta a figyelmet arra, 

hogy amellett, hogy most jól érezzük 

magunkat, ne feledkezzünk meg hí-

vatásunkról, állapotbeli kötelezettsé-

günkről.  

A szentmise után elfogyasztottuk az 

ízletes, tartalmas, forró levest. A kö-

zös ünneplés alkalmat adott beszélge-

tésekre, vidámságra, kötetlen együtt-

létre és játékra. A fiúk természetesen 

ismét fociztak, a kisebbek a játszóté-

ren próbálták ki magukat a mászó 

eszközökön, a még kisebbek homo-

koztak vagy babakocsikban szunyó-

káltak, a bátrak pedig felültek a lovas 
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kocsira és körbe-körbe robogtak a 

hepehupás talajon, vagy pedig a két 

pónin lovagoltak. Olyan jól éreztük 

magunkat, hogy az utolsó emberek 

csak este hat után indultak haza. Ad-

junk hálát Istennek, hogy összehívott 

minket szeretetben, és köszönjük a 

szervezők szolgálatát. 

S. Erika 

„de soha ne feledd, miképpen idegen nyelveken tudni szép, a ha-

zait pedig a lehetségesig mívelni kötelesség.” (Kölcsey Ferenc) 
 

 

2019. április 25-én, csütörtökön immáron kilencedik alkalommal rendeztük 

meg az Aranytoll egyházmegyei helyesírási versenyt. 

Tizenhárom iskola (Bátonyterenye, Pásztó, Vecsés, Tiszajenő, Dabas-Sári, 

Cegléd, Szolnok, Hatvan, Nagykáta, Pécel, Gödöllő, Albertirsa, Balassagyar-

mat) 152 diákjával képviseltette magát a megmérettetésen. Az értékes könyv-

jutalmakat a Tinta Kiadó biztosította, könyvvásár keretében pedig lehetőség 

volt meg is venni néhány kiadványukat. A győztesek, a hagyományokhoz hí-

ven, gravírozott, aranyszínű tollat kaptak a könyvjutalom mellé. 

A zsűriben szorgos pedagógus kollégák dolgoztak azon, hogy egy óra alatt - 

amíg a versenyzők Annus Réka és zenész társai népzenei koncertjét hallgat-

ták–, kijavítsák a teszteket. A javításban a helyi pedagógusokon kívül meghí-

vott, és a résztvevő intézményekből delegált tanárok működtek közre. Ezután 

következett a várva várt eredményhirdetés. Minden évfolyamon hat helyezést 

osztottak ki. Iskolánkból I. helyezést ért el Péterfi Júlia (1. b), Majoros Gréta 

(2.a), Szepessy Mihály (3.a) és Mácsár Magor (4.a). Harmadik helyezést ért el 

Merkl Mihály (2.b), Balázs Hunor (5.b) és Tallárom Borbála (8.b). Az V. he-

lyezett tanulóink Tóbiás Ábel (3.b), és Mondics Anna (8.a). Hatodik helyen 

végzett Pirkó Emma 7.a osztályos diákunk.  

Mindenkinek szívből gratulálunk, reméljük, jövőre a 10. jubileumi versenyen 

ismét találkozunk! 

szimre 
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Susulyka rajportya 
 

Egy vándorcirkusz tagjai lehettünk 

egy hétvégére. Május tizedikétől, 

péntektől tartott a portya vasárnap 

délig.   

Nógrádon, egy kis üdülőfaluban ta-

lálkoztunk vezetőinkkel, akik cirku-

szi jelmezekben, öltözetben vártak 

minket, és rögtön a portya kezdetén 

tartottak is egy előadást. Volt közöt-

tük oroszlán, idomár, mágus, és bo-

hóc. Letelepedés után megvacsoráz-

tunk, majd tábortüzet raktunk. A tá-

bortűz alatt kiscsoportokban mi is 

bemutathattunk jobbnál-jobb műsor-

számokat. Persze a cserkészjátékok 

és énekek sem maradhattak ki.  

Másnap reggeli után összepakoltunk, 

és „vándorcirkusz” lévén útnak is 

eredtünk. Utunk először egy várrom-

hoz vezetett. Ott megpihentünk, cso-

dáltuk a kilátást. Onnan Bánkra in-

dultunk. Útközben megálltunk ebé-

delni. Gyönyörű mezőkön át sétál-

tunk. Sajnos, a végére az eső is elka-

pott bennünket.  

A szállásra érve összeszedtük ma-

gunkat, és nekiálltunk a vacsora elké-

szítéséhez, mely csilis bab volt. 

Desszertre, megleptek őrsvezetőink, 

fagylaltot ettünk. Az este indítása-

ként bűvésztrükköket láttunk, próbál-

tunk ki. Ezután mélyebb beszélgetést 

folytattunk komolyabb témákról. Vé-

gül teát iszogatva szabadon beszél-

gettünk takarodóig.  

Vasárnap reggel reggeliztünk, össze-

csomagoltunk, és kitakarítottunk. 

Gödöllőn a délelőtti misén vettünk 

részt, majd imádkoztunk, elbúcsúz-

tunk egymástól.  

Az ebédet már családjainkkal fo-

gyasztottuk el. 

Gyulai Petra 
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Cserkészcsapatunk új kezdeményezése 

Új fejezethez érkezett a 802. 

Szentkorona cserkészcsapat. 

Idéntől évente kétszer társadalmi 

munkát fog végezni. Minden év-

ben tavasszal és ősszel a város-

vezetéssel egyeztetve fognak tenni közösen a városunk szépségéért, jobb kör-

nyezetéért és tisztaságáért. 

Cserkészként fontosnak tartják azt, hogy közösen tegyenek a környezetükért 

és igyekezzenek egy kicsit jobb állapotúvá varázsolni környezetüket, mint 

ahogyan azt kapták. 

A társadalmi munkáért cserébe a város nagy szeretettel támogatja őket első-

sorban tábori felszereléssel (sátor, ásó, lapát, balta, GH felszerelés...) illetve 

programjaik anyagi finanszírozásával. 

Erre a közösségi munkára minden alkalommal várják a kedves szülőket és a 

cserké- szek testvéreit is. Így ezen alkalmak egy jó hangulatú családi 

nap ré- szei lehetnek.  

Az első ilyen alkalmakon a gödöllői kisvasutat építették a Gödöllői Arboré-

tumban.  

6. osztályosoktól felfelé minden őrs egy fél szombati napot segített. 

Jó munkát! 

Wirnhardt Ádám 

802. csapatparancsnok 
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LEGYETEK TANÍTVÁNYOK! - 2019 NAGYMAROS 
A tavaszi Nagymarosi Ifjúsági Ta-

lálkozót május 18-án szervezték 

meg. Az előadások, műhelybeszél-

getések a gyógyulás szentségeiről: a 

szentgyónásról és a betegek keneté-

ről szóltak. A szentmise főcelebrán-

sa Dr. Beer Miklós váci megyéspüs-

pök volt. 

A délelőtt folyamán a főelőadást 

Száraz László a Központi Papnevelő 

Intézet spirituálisa és Szilágyi Sza-

bolcs piliscsabai plébános tartották, 

akik a szentgyónás ajándékairól be-

széltek. Majd több lelkiségi műhely 

és fakultáció várta a résztvevőket a 

délután folyamán. A szentmise kez-

detéig folyamatosan lehetőség volt 

szentgyónásra, lelki beszélgetésre a 

jelen levő atyákkal. 

 

A délután négy órakor kezdődő 

szentmisét Dr. Beer Miklós váci 

megyéspüspök mutatta be paptestvé-

reivel. Szentbeszédében az ember 

bűnéről és sebezhetőségéről elmél-

kedett. Saját életpéldáján keresztül 

mutatott rá arra, amikor egy pillanat-

ról a másikra válunk kiszolgáltatottá, 

de ugyanilyen rövid idő alatt kísért-

het meg bennünket a rossz is. „A 

bűneink és a sebzettségünk jellemzi 

az életünket. De miért engedi az Úr-

isten, hogy szembeforduljunk az ő 

rendjével, hogy megsebesülhessünk, 

és hogy meghaljunk?”– tette fel a 

kérdést. Amire a választ a Jelenések 

Könyvéből elhangzott aznapi szent-

leckében, találjuk meg, miszerint 

Isten új eget és földet hirdetett szá-

munkra, letöröl minden könnyet, 

nem lesz többé gyász, jajkiáltás és 

fájdalom. Majd Ferenc pápát idézte: 

„nem szeretne steril Egyházban élni, 

ahol mindig minden ragyog” – így 

mutatott rá arra, hogy a mindennapi 

küzdelmek edzik a hitünket és meg-

erősítenek minket. Isten velünk van 

küzdelmeinkben, és mindig új esélyt 

ad, megbocsájtja gyengeségeinket. 

Jézus a keresztjére magával vitte 

bűneinket és ezáltal gyógyított meg 

minket, és gyógyít most is. Arra hív, 

hogy gyógyítsuk mi is egymást, azt 

szeretné, hogy a tanítványai le-

gyünk. „Legyetek tanítványok!” – 

buzdította a jelenlévő fiatalokat a 

főpásztor. 

Egyházközségünkből Zoli atyával 

tizennégy fiatal vett részt a találko-

zón. 

 

A találkozóról bővebb beszámolót itt olvashatnak: 
http://www.magyarkurir.hu/hazai/lehetseges-gyogyulas-lehetseges-az-ujjaszuletes-nagymarosi-ifjusagi-
talalkozo-2019-tavaszan 
 

A 30. születésnapját ünneplő Gyermekmarosról pedig itt olvashatnak részletes 

beszámolót:  

http://www.magyarkurir.hu/hirek/-kis-baratom-jezus-var-halaadassal-es-multidezessel-unnepeltek-
gyerekmarost 

Forrás: vaciegyhazmegye.hu 

  

http://www.magyarkurir.hu/hazai/lehetseges-gyogyulas-lehetseges-az-ujjaszuletes-nagymarosi-ifjusagi-talalkozo-2019-tavaszan
http://www.magyarkurir.hu/hazai/lehetseges-gyogyulas-lehetseges-az-ujjaszuletes-nagymarosi-ifjusagi-talalkozo-2019-tavaszan
http://www.magyarkurir.hu/hirek/-kis-baratom-jezus-var-halaadassal-es-multidezessel-unnepeltek-gyerekmarost
http://www.magyarkurir.hu/hirek/-kis-baratom-jezus-var-halaadassal-es-multidezessel-unnepeltek-gyerekmarost
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OLVASÓLÁMPA 
Isten csodálatos gyermeke vagy 

 

„Azt vonzod be, amit kiadsz. Ha nem tiszteled saját magad, 

gondolod, hogy mások tisztelni fognak? Ha nem szereted ma-

gad, mások képesek lesznek szeretni? Természetesen nem. 

Viszont ha jól érzed magad a saját bőrödben, mások is jól 

fogják érezni magukat a társaságodban. Ha mások jól érzik 

magukat veled, mert pozitív, bátorító, elfogadó és inspiráló 

vagy, egészen biztos, hogy a szerelem is rád fog találni. 

 Amikor iskolákban és templomokban tartok előadást fiatal 

embereknek, mindig elmondom nekik, Isten olyannak szereti őket, amilyenek. 

Elmondom nekik, hogy gyönyörűek, és éppúgy becsülniük kell magukat, 

ahogy Isten teszi. Ezek egyszerű szavak, mégis valahányszor erről beszélek az 

embereknek, könnyes lesz a szemük. Miért van ez? Azért, mert az emberek – 

különösen a fiatalok – úgy gondolják, muszáj belesimulniuk a környezetükbe, 

különben számkivetetté válnak. 

 A fiatalok gyakran úgy érzik, egy bizonyos módon kell kinézniük, szük-

ségük van bizonyos ruhákra, bizonyos fizikai adottságokra, bizonyos erre, bi-

zonyos arra, mert enélkül nem fogadják el őket. Ez nem igaz. Amíg hiszünk, 

Isten elfogad minket – olyannak, amilyenek vagyunk. Isten csodálatos gyer-

meke vagy. Ha valamennyiünk Atyja, a világmindenség Teremtője szeret té-

ged, akkor ahhoz, hogy hű maradj a hitedhez, neked is szeretned kell önma-

gad.” 

(Részlet Nick Vujicic: Megállíthatatlan. A cselekvő hit fantasztikus ereje című 

könyvéből. Budapest, Studium Plusz Kiadó, 2013. 80–81. o.) 

F.I. 

FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET 
 Ajánljuk olvasóink figyelmébe a BonumTV, az első magyar nyelvű katolikus 

televízióadó műsorait. Akinek a szolgáltatója nem támogatja ezt a csatornát, az in-

terneten követheti a műsort: http://bonumtv.hu;   

 Ajánlott honlapok  

www.szimre.hu 

www.ifigodollo.hu   

http://www.mente.hu   

http://uj.katolikus.hu  

http://magyarkurir.hu   

www.vaciegyhazmegye.hu  

http://mkkm.hu   

http://cursillo.hu 

http://fokolare.hu  

Katolikus rádióadók:  

Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió 

Szeretettel ajánljuk fi-

gyelmükbe honlapunkat:  

http://szentharomsagtemplom.hu 

plébániánk papjai és szolgálattevői,  

a kapcsolatfelvétel lehetősége,  

vasárnapi hirdetések, az egyházközségi 

eseményeken készült fényképek,  

a szentmisék, hittanórák, csoportfoglalko-

zások rendje, a szentségekhez járulás 

feltételei, csoportjaink bemutatása. 

 

http://bonumtv.hu/
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SZENTJEINK 

június 15. Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnő (1298) 

Mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény 

V. Béla magyar király és a konstantinápolyi császári családból szár-

mazó Laszkarisz Mária leánya 1238 körül született. Rokonai között 

van Magyarországi Szent Erzsébet, és Prágai (Csehországi) Szent 

Ágnes; két nővére Boldog Kinga és Szent Margit. A szülői házban 

mindössze öt évet töltött, melybe beleesik a tatárjárás borzalmas ide-

je. Szülei ekkor szentéletű nővére gondjaira bízták. 17 éves korában 

Boleszláv kalisi és gnieznói fejedelem személyében a legméltóbb férj oldalára ke-

rült. 23 évet töltött példás keresztény házasságban. Három gyermeket szült, min-

denütt bőkezű ajándékokkal segítette a szegényeket, özvegyeket és árvákat. Két kla-

rissza monostort alapított. 
 

június 24. Keresztelő Szent János születése (főünnep) 

De jön már utánam az, akivel szemben még arra sem vagyok méltó, hogy saruját 

leoldjam a lábáról 

június 27. Szent László király (1095) 

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat 

1046 táján született Lengyelországban, apja a számkivetés-

ben élő Béla magyar herceg, anyja Richeza lengyel király-

lány volt. Már 4-5 éves korában hazakerült Magyarország-

ra. Anyjától mély hitet, apjától lovagi képzést kapott. 1064-

ben bátyjával, Gézával együtt a lázadó Salamonnal harcban 

leszámolt. A pogány besenyők ellen sikeresen harcolt, ka-

tonái csodákat beszéltek hősiességéről. Ünnepelt hősként 

fogadta el 1077-ben a királyi trónt, folytatta Szent István 

útját. Legyőzte a pogány kunokat, megkeresztelte és letelepítette őket. Vitézsége 

köré legendák fonódtak (Tordai hasadék, Szent László pénze, füve, forrásfakasztás, 

stb.). Szigorú törvényeket hozott. Megalapította a Szent Jobb-apátságot a Szent 

Jobb őrzésére. Leánya, Szent Piroska, Iréné néven bizánci császárné lett. 1083-ban 

Szent István, Szent Imre és Szent Gellért szentté avatását szorgalmazta. Szentül élt. 

1095. július 29-én halt meg Nyitra mellett. Földi maradványait a nagyváradi székes-

egyházban temették el. Sírjánál csodák történtek, legendák keringtek csodálatos 

közreműködéséről csatákban. 1192-ben avatták szentté.  

június 29. Szent Péter és Pál apostolok (67) (főünnep) 

Te vagy a Messiás, az élő Isten fi! 

július 2. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) 

Magasztalja lelkem az Ura! 

július 3. Szent Tamás apostol   

Én Uram, én Istenem! 

július 11. Szent Benedek, Európa fővédőszentje (547) 

Mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, feleségét, 

gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és örökségül kapja az örök életet. 
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HÍREK, HIRDETÉSEK, ESEMÉNYEK 

Kedves kisgyermekes szülők!  
Kéréssel fordulunk hozzátok! Sajnos továbbra is előfordult többször is, 

hogy a miséket zavarta a kicsi gyermekek túl hangos sírása, szaladgálá-

sa. 

Tudjuk és köszönjük, hogy mennyire igyekeztek ezt elkerülni. Köszönjük, 

hogy sokan igénybe veszitek a babaszobát és a templomfolyosót, ahol a 

kicsik szabadabban ellehetnek.  

Előfordul azonban, hogy még itt sem maradnak a kicsik. Akkor figyelme-

tekbe ajánljuk a közösségi ház folyosóját vagy az udvart. A karzat egy-

általán nem jó megoldás, mert a speciális akusztika csak még jobban föl-

erősíti a zajt. 

Minden misére be van osztva szolgálattevőnek plébániai csoportjaink 

egyike. Kérünk benneteket, ne vegyétek zaklatásnak, ha a szolgálattevők 

szükség esetén szólnak a kisgyermekek túlzott hangoskodása miatt. 

Csak a munkájukat végzik. Higgyétek el, nekik is kellemetlen ez a fel-

adat.           Janó atya 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia gyűjtést hirdetett a Sri Lanka-i ke-

resztények megsegítésére, ehhez mi is csatlakozunk. Az Ínségesek Perselyébe 

lehet az adományunkat bedobni, amelyet majd egy összegben utalunk a Püs-

pöki Konferencia számlájára. A gyűjtés Pünkösdig (június 9.) tart. Segítsünk a 

nehéz helyzetbe került testvéreinknek. 
 

Ennek a számunknak az önköltségi 

ára 80,- Ft. Ezért kérjük, aki teheti, 

adománnyal segítse megjelentetését. 

Kérjük testvéreinket, ha bármit sze-

retnének a templomi hirdetőtáblá-

ra kitűzni, forduljanak Janó atyá-

hoz, mert csak az ő beleegyezésével 

tehetik meg. 

Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink 

figyelmét, lehetőség van arra, hogy 

áldozásnál gluténmentes ostyát kap-

janak. Érdeklődjenek az atyáknál! 

Imádkozzunk hittel egyházközsé-

günk betegeiért! „Ha ketten közüle-

tek valamiben egyetértenek a földön, 

és úgy kérik, megkapják mennyei 

Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy 

hárman összegyűlnek a nevemben, 

ott vagyok közöttük.” (Mt 18,19-20) 

Figyeljünk idős vagy beteg, temp-

lomba járni nem tudó testvéreinkre! 

Kérésükre elsőpéntekenként az 

atyák felkeresik őket, és kiszolgáltat-

ják nekik a szentségeket. Jelezzük a 

sekrestyében!  

A blahai kápolna a hét 

minden napján reggel 7 

órától este 7 óráig nyit-

va van, látogatható. 
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A Szentháromság-templomban 

csütörtökönként este 6-tól 7 óráig 

csendes szentségimádást tartunk. Az 

elsőcsütörtöki alkalmak szándéka: 

papokért, papi hivatásokért.  

Minden hónap első szombatján a 

reggel 7 órai mise után elsőszombati 

ájtatosságot tartanak testvéreink az 

Oltáriszentség előtt.  

Gitáros misék  

A Filia gitáros énekkar minden hó-

nap 2. és 4. vasárnap esti miséjén 

szolgál. A kórus szeretettel várja jó 

hangú fiúk és lányok jelentkezését. 

Csatlakozni lehet a vasárnap esti mi-

se előtt a 16.30-kor kezdődő próbá-

kon. 

Evangélium-szöszölő    
Szeretettel várjuk minden hónap harmadik vasárnapján a 9 órás szentmise 

alatt a nagyobb óvodás gyermekeket. A foglalkozásokon egy, az adott hónap-

ban elhangzó evangéliumi részt dolgozunk fel közösen a gyermekekkel. Meg-

köszönjük a könnyebb előkészülés érdekében, ha a szülők az assak-

ram0127@gmail.com címen, vagy a 06 20 201 5786 telefonszámon jelzik az 

adott alkalom előtt gyermekük részvételi szándékát.  

A következő alkalom: június 16. 

Júliusban és augusztusban nem lesznek foglalkozások.  
 

 
Parkolás a templom körül 

Kérjük a testvéreket, hogy a vasárna-

pi misékre autóval érkezéskor a la-

kótelepiek parkolóhelyeit ne foglal-

ják el, hanem a templomhoz tarto-

zó parkolóhelyeket használják. Ha 

azok már megteltek, akkor a Szent 

Imre iskola mögé parkoljunk (a 

tömbfűtőmű mellett). 

 

 

 

Perselyeink Templomunk főbejára-

tánál található egyik perselyünk, 

amelybe bedobhatják adományaikat, 

és ha hozzá szeretnének járulni a 

Fény és Forrás árához.  

A másik persely a jobb oldali padsor 

végén található, amelybe, a szegé-

nyek, rászorulók részére adhatunk 

feleslegünkből. „Mindenki elhatáro-

zásának megfelelően adjon, ne kellet-

lenül vagy kényszerűségből, mert Is-

ten a jókedvű adakozót szereti.” 

(2Kor 9,7) 
 
 

A plébániahivatal a Szentháromság-templom épületében működik, bejárata 

az Ambrus Zoltán köz felől nyílik.  

 Hivatali órák:  hétfő  14-17.30 

    kedd  9-12 

szerda 9-12 

péntek 14-17.30 

Csütörtökön, szombaton és vasárnap nincs hivatal.  

Telefon a hivatali órák alatt: 06 28 420 528 
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RÖVID HÍREK 

A legfiatalabb házasok május 3-tól 5-

ig tartották lelkigyakorlatukat, ame-

lyet Zoli atya vezetett az esztergomi 

Szent Adalbert Központban. Mária 

élete és példája volt a téma. Tizenhá-

rom pár tudott részt venni.  

 

Az Élő Rózsafüzér Zarándoklat eb-

ben az évben május 11-én volt. Egy-

házközségünkből a sok rendezvény 

miatt kevesebben vettek részt: e na-

pon zajlott a váci Engesztelők talál-

kozója és a plébániai horgászver-

seny, családi nap. Testvéreink szere-

tettel fogadták a zarándokokat, aga-

pét szerveztek számukra. A megma-

radt ételeket az anyaotthonba vitték. 

  

Hagyományos horgászversenyünket 

és családi napunkat május 11-én ren-

deztük a dányi tónál, ismét a Hrágyel 

család segítségével. Köszönet ért! 

Horgászaink hajnalban kezdtek, a 

felnőttek egyénileg, a gyerekek csa-

patban versenyeztek. Idén kicsit ke-

vesebb ponty akadt horogra, de a 

résztvevők jókedve, étvágya, öröme 

a régi volt. 

Az ebéd két bográcsban rotyogott, 

így mindenkinek bőségesen jutott az 

ételből. Bár idén kicsit kevesebben 

vettek részt, aki ott volt nagyon jól 

érezte magát ezen a családias hangu-

latú összejövetelen.  

HIRDETÉSEK 

 Plébániatemplomunk búcsúját Szentháromság vasárnapján, június 

16-án tartjuk. A búcsúi mise 18 órakor kezdődik. A szentmise ünnepi szóno-

ka Dr. Csiba Tibor esperes atya lesz. A szentmise után – immár hagyomá-

nyosan – az előző év búcsúja óta keresztelt gyermekek szülei egy-egy rózsa-

tövet ültetnek el a rózsakertben.  

 A Blahai kápolna búcsúját június 28-án, pénteken, Jézus Szíve ünne-

pén ünnepeljük. 18 órakor lesz a szentmise, ezt követően agapéra hívják a 

testvéreket.  

Búcsút az nyerhet, aki a megszentelő kegyelem állapotában van (meggyónt), 

szentmisén szentáldozáshoz járul, valamint a pápa szándékára a Miatyánkot, 

az Üdvözlégyet és a Hiszekegyet elimádkozza a nap folyamán. 
 

Június 8-án, pünkösd vigíliáján 

19.30-tól Szentlélek-váró szentség-

imádás lesz templomunkban. 

Június 10-én, pünkösdhétfőn reg-

gel 9-kor és este 6 órakor lesz mise a 

Szentháromság-templomban. 

Június 15-én, szombaton 9 órakor 

lesz a Szent Imre iskola 8. osztályo-

sainak ballagása. 

Június 17-én, hétfőn 16.30-kor 

tartjuk a tanévzáró Te Deum-ot.  

Imádkozzunk diákjainkért! 

Június 23-án, Úrnapján, a körme-

net a 9 órai szentmise után lesz. A 

négy oltárt csoportjaink díszítik. Vi-

rágot, virágszirmot hozzunk, a sek-

restyében lehet leadni. A körmenet 

után a szentmise nem fél 11-kor, 

hanem 11 órakor kezdődik. 
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Június 28-án, pénteken Jézus Szíve 

ünnepén csak Blahán lesz szentmise  

18 órától, a Szentháromság-

templomban nem. 

Június 30-án, vasárnap 19 órakor 
Bógár Zsolt atya újmisét mutat be 

templomunkban. Zsolt pappá szente-

lése június 22-én 10 órakor lesz a 

Váci Székesegyházban. Imádkoz-

zunk érte, és jöjjünk el az újmisére, 

ahol újmisés áldásban részesülhe-

tünk.

 

Nyári táborok: 

kézműves tábor:   június 17-től – június 21-ig   Szent Imre iskola 

hittantábor 1:   június 24-től június 28-ig   Balatonalmádi 

hittantábor 2:   július 1-től 3-ig     Nagybörzsönyben  

cserkész nagytábor:  július 5-től 14-ig     Balatoncsicsó 

kiscserkész tábor:  június 24-től 28-ig    Magyarnándor  

családtábor:  augusztus 8-tól 12-ig   Balatonföldvár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottó:  

„Keljetek föl, menjünk!” – 

Szent II. János Pál pápa 

Időpont:  

2019. június 29. 

8.00 - 17.30-ig 

Helyszín:  

Szent Máté evangélista 

plébániatemplom 

2243 Kóka,  

Kossuth Lajos u. 63. 

 

 

 

 

Részleteket a 

http://talalkozo.kokaiplebania.hu/ honlapon találnak az érdeklődő testvérek. 

http://talalkozo.kokaiplebania.hu/
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A nyári miserend a Szentháromság-templomban 

június 17-én, hétfőn kezdődik. 

hétfő, kedd, szerda     7.00  

csütörtök, péntek, szombat    19.00  

csütörtök                                                          18.00 szentségimádás 

vasárnap       9.00,   10.30,   19.00 

 

A vasárnapi szentmiséken plébániánk egy-egy csoportja külön szolgálattal is 

részt vesz. Fogadják a testvéreket, felolvassák a szentmise olvasmányait, per-

selyeznek, segítenek helyet találni. Forduljunk hozzájuk bizalommal! 

 

június 1. szombat    18.00  Igekör  

június 2. vasárnap     9.00  Fiatal házasok  

      10.30  Imacsoport  

      18.00  Házasok  

június 8. szombat    18.00  Régebben házasok  

június 9. Pünkösdvasárnap    9.00  Tantestület  

      10.30  Szolgálattevők  

      18.00  Cserkészek  

június 15. szombat   18.00  Szolgálattevők  

június 16. Szentháromság  

                        vasárnapja    9.00  Szolgálattevők  

      10.30  Házasok  

      19.00  Szolgálattevők  

 

június 22. szombat   19.00  Cursillo  

június 23. vasárnap, Úrnapja    9.00  Szolgálattevők    

      11.00  Cursillo 2  

      19.00  Régebben házasok  

június 29. szombat   19.00  Szolgálattevők  

június 30. vasárnap     9.00  Szolgálattevők  

      10.30  Egyháztanács  

      19.00  Családközösség  

július  6. szombat    19.00  Igekör 

július  7. vasárnap     9.00  Fiatal házasok 

      10.30  Imacsoport 

      19.00  Házasok 

július 13 szombat    19.00  Régebben házasok 

július 14. vasárnap     9.00  Tantestület 

      10.30  Szolgálattevők 

      19.00  Cserkészek 
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A SZENTMISÉK RENDJE (téli miserend) június 16-ig 

 

SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM 

hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat  7.00 és 18.00 

csütörtök       7.00  

        18.00 szentségimádás 

vasárnap       9.00,   10.30,   18.00  
 

 

BLAHAI KÁPOLNA 

A kápolna a hét minden napján látogatható reggel 7 és este 7 óra között. 

vasárnap        7.45 
 

 

SZADA 

csütörtök szentségimádás     18.30 

  szentmise      19.15  (változhat) 

szerda (görögkatolikus szentmise)  18.00  (változhat) 

vasárnap         9.00 
 

 

PREMONTREI   TEMPLOM 

kedd, szerda, csütörtök, szombat   7.15 

hétfő, péntek      18.00 

vasár- és ünnepnap     7.30,  9.30,  18.00 
 

 

MÁRIABESNYŐI  BAZILIKA 

hétköznap        18.00  

vasár- és ünnepnap     9.00, 10.30 
 

 

SZENT KERESZT GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM 

hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00 

vasárnap         9.30 

 

Gyónási lehetőség templomunkban: 

az esti szentmisék előtt fél órával, 

csütörtökön este a szentségimádás alatt, 

vasárnap az esti szentmise előtt fél órával  

és a szentmise alatt, amíg vannak gyónók. 

Az atyák tisztelettel kérik, hogy aki gyónni szeretne, időben érkezzen. 
 

Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség 
2019. PÜNKÖSD 

 http://szentharomsagtemplom.hu; fenyesforras@gmail.com 
A kiadványért felelős Hugyecz János plébános 

hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu 

http://godollo.plebania.hu/
mailto:fenyesforras@gmail.com

